
  (( چـھارم وپنـجم امـرداد ماه سالروزدرگذشت شاھان پھلوی ))
  
  

  . مردسرنوشت سازايران بود؛ چھارم امردادماه پنجاه ونھمين سالروزدرگذشت رضاشاه کبير
که گمان ميکردندباويران کردن آرامگاھش ميتوانند ؛ دشمنان سوگندخورده اشمرديکه 

ولی امروزبيش ازھروقت سنگيـنی شبـح ؛ نقش وی رابرای ھميشه ازچھره ايران بزدايند
سال ازدرگذشت محمدرضاشاه پھلوی آخرين ٢٣وپنجم امردادماه . اورا احساس ميکنند

؛ پـادشـاه ايران ميگذردونزديک به دوماه نيزازچھاردھمين سالروزدرگذشت روح اله خمينی
کجا  ؛ دوزندگیازديدگاه تاريخ مھم نيست که دفتراين . نخستين ولی فقيه تاريخ ايران گذشت

  . زيراکه بھرتقديراين دفترديرويازودبسته ميشد ؛ وبه چه صورت بسته شده باشد
  

درروی تخـت طـاوس ؛ صدای محمدرضاشاه اگرھم درغربت وقاھره خاموش نشده بود
درنجف عراق فرومينشست ؛ خاموش ميشدوصدای خمينی نيزاگردرجماران فروننشسته بود

مقيم ھمان ديارخاموشانی بودندکه پيش ازآنان ھزاران اين ھردو؛ ودرھردوصورت امروز
؛ ميان شاھان وفقيران وفقيھان؛ سالگان ديگری رخت بدان کشيدندودرچنين دياری

نشانی ازپستی ھاوبلنديھای اين جھان ؛ توانگران ومستمندان؛ ستمگران وستم ديدگان
که  ترازنامه ايست؛ ميشودثبت آنچـه که درکارنامه تاريخ واقعااززندگانی اينان ؛ درکارنيست

  . ازاين زندگی بـر جای ميماندواقالم سودوزيانی است که اين ترازنامه دربردارد  
  

يکی درشرايطی برگذارشدکه جانشينان ضحاک ولی فقيه او ؛ سالروزھای درگذشت اين دو
 سال حکومتش جزمرگ وخون وويرانی وفريب وشکست١١راکه درکارنامه حدود

عامت پيامبرگونه اش درزيرگنبدمقبره اش که باپول فقيران طالپوش شـده ازز؛         ِ    نميتوان  يافت
ھمچنان درخاموشی وتنھائی درگوشه ای ؛ وسالروزدرگذشت ديگری؛ است سخنھاگفتند

  . ازيک مسجد قاھره که بخواب جاودان رفته است 
  
 حق داوری نھائی درباره اوباتاريخ است وداوری؛ سال پس ازمرگ محمدرضاشاه پھلوی٢٣

 قضاوت وداوری تاريخ برمبـنای ؛ جداازکينه توزيھاوعقده ھا؛ تاريخ معيارھاوضوابطی دارد
در  ؛ رھبرصورت ميگيردونه برمبنای مـواردخـاص جمع وتفريق نھائی ترازنامه کاريک

به روشنی مشخص خواھدشدمرديـکه تاسـال ؛ آنصورت ورای موج افتراھاوتھمتھاودشمنھا
رابه عھده داشت يکی ازبھترين پادشاھان تاريخ ايران  خورشيدی رھبری ايران١٣۵٧
پی ريزی اقتصاد وآموزش پيشرفته کوشش کردتاملت ايران راقدم به قدم ازجھان بودکه با

. باشرق وغرب ھدايت کند آدم ھای درجه دوم بيرون بياوردوعمالدرمسيرحقيقی ھمدوش
اصطالح انقالب يکی ازده خورشيدی تاھنگام ب١٣۵٣بطوريـکه پول کشورمان ايران ازسال 

ونـام ؛ للی پول به شمارميامدمقـدرت اقتصادی اول جھان درميان ممالک عضوصندوق بين ال
ميالدی بودوکشورمان ١٩٧٧تا١٩٧٣معتبرجھان درفاصله سالھایايران درفھرست ده کشور
  . ايران مـقام نـھم راداشـت 

  
يخ کشورمان رادردلمان بيدار سالروزدرگذشت محمدرضاشاه يکبارديگريادبزرگمردی ازتار

 ۴۴۶زيـرادرميـان ؛ ميکندکه بطوريقين يکی از ابرپادشاھان سه ھزارساله اين تاريخ است
اويکی ازچھار ؛ ازدوران مادھاتاپايان عصرپھلوی درايران سلطنت کرده اندپادشاھی که ازآغ

ـخامنشـی و پادشاھی است که درمقام سازنده ترين شاھان تاريخ ايران درکنارداريـوش ھ
  . انوشيروان وشاه عباس جای گرفته اسـت 

  



کشوری ازھرجھت عقب مانده راکه پدرش دربدترين شرايط ؛ اودرمقام معماربزرگ ايران نو
تنھادرمدت زندگی بصورت يکپارچه ومنظم وپيشرو؛ ضعف وفقر وانحطاط تحويل گرفته بود

  . يک نسل بمقام موفق ترين کشورھای جھان سوم بـاالبـرد 
  

ايران برای محمدرضاشاه ھمه چيزبودوبرای کسانيکه باکمک وھمدستی اين بـاصطـال ح 
قـدرت را   ؛ روشنفکران وملی گرايان وکمونيست وچريک ومجاھدوکنفدراسيونھای خفه شده

حاضرندھمسرانشان گونی برسر ؛ آندسـته ازکسانيکه ميگفتنداوبرود ھـيچ !! ؛ بدست گرفتند
دالنه جاسوسی ازسفارت آمريکادرآمده است ويـاخودشـان دربـرابر يااسمشان دراسنا؛ کنند

دوربينھای تلويزيونی اعتراف کرده اندوياآواره کوه وبيابان شده اندونان نوکری خارجيان را  
ميخورندوياسياست بازان جاه طلبی که پس ازيک عمرمنفی بافی ودروغ پردازی ھمراه بـا 

   .  امانتيجه ای جزرسواکردن خويش نگرفتند؛ آخوندومالبقدرت رسيدند
  

  –آقای ميتران رئيس جمھورپيشين فرانسه ميگويد:انقالب ايران يکی ازبزرگترين عمـليات 
 ؛ يک خودکشی دسته جمعی بود؛ کاری که درايران انجام گرفت. انتحاری تاريخ يک ملت بود

نديم وھـمه دسـتاوردھای نده باشدوماکھيچ ملتی رانمی بينيدکه بادست خودش گورخودراک
  . سازندگی عصرپھلوی رابه نابودی کشـيديـم 

  
سال ويکروزپس ٣۴محمدرضاشاه پھلوی؛ خورشيدی ١٣۵٩پنجم امردادماه سال 

بلکه دوست نمايانی ؛ نه تنھادشمنانی بسيار. درگذشت پدرش ديده ازجھان فروبستاز
ھمچنانکه کوشيده شده ؛ نداستھای آمريکابخوانرامجری سي وشيده اند تاویوسته کنيزپي

امروزه اسنادسياسی محرمانه ھمين ابرقدرت . رش رامجری سياست انگلستان بدانندبودتاپد
بسياری ازواقعيتھاراروشن کرده واين ؛ ماننداسنادمحرمانه ھمان ابرقدرت انگلستان؛ آمريکا

نخست ھنوزصدای مھدی بازرگان اولين  . واقعيتھادرست برخالف آنستـکه ادعاشده بود
 وزيرحکومت من درآوردی واليـت فقيـه طنين اندازاست که صراحتـاگفت:

  . انقالب مـاھيچوقت پــيروزنمـيشد ؛ اگرآمريکائيھاکمک نميکردند
  

  پادشاه فقيدايران دربخشی ازوصيتنامه خودچنين ميگويد:
جسدمن درگورستان شھيدان جان باخته وطن دفن ؛ توصيه ميکنم که پس ازنجات کشورم" 
خاطرات ايران ؛ ود من دراين دقايق واپسين باوجودتلخی زھرآگين مرض جانکاهش

خاطرات . رادربرابرديدگان دارم مرورميکنم وافق زيبايوطنم؛ عزيزراکه بـه آن عشق ميورزم
خاطره ھای پربرف دماوندوسبالن ؛ شاليزارھـاو کرانه ھای دريای خزرومرغزارھای ديلم

ھای سبزوخرم زاگرس کردستان وھامونھای عريان خاطره کوھستان ؛ وآذربايجـان 
دشت ارژن فارس وحاشيه ؛ خـاطــره اروندرودخوزستان وھيرمندسيستان ؛ بلوچستان

شھرکھای استانھای ساحلی خليج فارس وخاطره کوچ ھای  ؛ سوزان خراسان وکـرمـان
ومردم با انديـشه به ھمه گوشه وکنارآن سرزمين مقدس بطورکـلی . عشايردليروفداکار

لحظات  به يادداشته باشيم که صفحـات تاريخ ما. چشـم ازجــھان فروميـبندم؛ پرتالش وطنـم 
حمله اسکندروھجوم مغول نيزنتوانستندمشعل فرھنگ وتمدن  . پرازفرازونشيب درخـوددارد
مطمئن ھستم کـه شعله ھای فروزان اين تمدن براين سياھی  ؛ باستانی ايران راخاموش کنند

رنيزچيره خواھدشـد و يک رستاخـيزملی افتخـارات نسل حاضررادرتاريخ درخشـان اندوھبا
   " .ايران ثبت خواھدکرد

  
فرمان ميدھم وازشمافـرمان گذارن وفامـندچنين ميخواھم که پس ازدرگذشت من جسد مرا  
بدون تـابوت وموميـائی دروطنـم بخاک بسـپاريدتاھرچـه زودتراجـزاء وجودمن بـا ذرات 

  . طنـم ممـزوج گرددخـاک و
  



ھم ميھن : ملتی که ازفردای استقراررژيم آخوندی درکشورشان باکمبودوجنگھاوجنايتـھا و 
  غارتھای آن آشناشدندوسربه آسمان برداشتندوگفتنـدوميگـويند:

  
  

  خـدابـيامـرز   ( نـوربـه قـبرش بـبارد )                
ن رحمت خداونـدمـيگرددوديگـری سزاوار يکی قرياين مقايسه ايست که ؛ مقايسه ميکنند

  . لـعنت ابـدی 
نماينده وسمبل تصويری خاص . محمدرضاشاه يک واقعيت سياسی ايران امروزاست

اين تصـويررامردم کشورمـان . تصويـرايران است ؛ تصويراو. ازگذشته وآينده مملکت اسـت
  . ميکنند مقايسه؛ که تروريستھای شرقی وغربی عرضه ميکنـند بــا تصويری

  
  مقـايسه مـيکنندمـيان مردی که به ھنگام ورودبه ايران درپاسـخ خبرنگـارکه پرسيد:

  چـه احساس ميکند؟ جـواب دادھــيچ !!
  

داورئی کـه ؛ داوری مردم درباره محمدرضاشاه ازھمان فردای پيروزی تاريکی برروشنائی
  . لی ماشـده اسـت جزوخاطرات مشترک م؛ دراصطالح ساده خدابيـامرزخالصه ميشود

            
  

  روانـش شــاد ويــادش گـرامـی بــاد                        
 

  منصوری -حميد
                              


